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บริษัท โอเชียนกลาส จ ากัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 (ครัง้ที่ 40) 

__________________________________________________________________________________ 

การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 (ครัง้ท่ี 40) เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจูเนียร์          
บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขท่ี 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ         
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายกีรติ อสัสกลุ กรรมการ 
3. นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายธชัพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
5. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ 
6.  นายนภทัร อสัสกลุ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
7. นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการบริษัทท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุ 
1. นายวรกานต์ ชโูต   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชยัประนิน วิสทุธิผล  กรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. นายอเูดย์ เวอร์มา ผู้อ านวยการบริหาร สายงานพฒันาลกูค้าและช่องทางจดัจ าหน่าย 
2. นายเสถียร ศรีใสค า ผู้ อ านวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3. นางญาดา แอนดาริส ผู้อ านวยการบริหาร สายงานทรัพยากรบคุคล 
4. นายกฤษณะ ไพโรจน์ ผู้อ านวยการ สายงานการผลิต 

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั  
นางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั   ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 

ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท อภิสิทธ์ิ แอนด์ อลัลายแอนซ์ จ ากดั 
นางสาวนวรัตน์ เพชรสงัหาร 
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บรรยากาศก่อนเร่ิมการประชมุ 
บริษัทได้จัดสถานท่ีบริเวณห้องประชุมเป็นท่ีแสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัท และวีดีทัศน์ โดยแยกตามตราสินค้า 
Ocean และ Lucaris ซึง่มุง่เน้นกลุม่ผู้บริโภคท่ีแตกตา่งกนัให้ผู้ ถือหุ้นได้รับชม  

เร่ิมการประชุม  

เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น.  

นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ประธานกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วม
ประชมุ และแนะน ากรรมการทกุท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีของบริษัท และท่ีปรึกษากฎหมายต่อท่ีประชุม ประธาน
แจ้งวา่กรรมการสองท่าน ได้แก่ นายวรกานต์ ชโูต และนายชยัประนิน วิสทุธิผล ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุในครัง้นีไ้ด้  

จากนัน้ประธานได้แถลงว่า ตามข้อบังคับก าหนดไว้ว่า ท่ีประชุมต้องมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจาก 
ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของ
บริษัท บัดนี ้มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองจ านวน 34 ท่าน ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นจ านวน 25 ท่าน รวม
จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 59 ท่าน ถือหุ้นรวม 14,256,563 หุ้น จากจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายและช าระ
แล้วทัง้สิน้ 21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.8358 จงึครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 36 ประธานจงึ
กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 (ครัง้ท่ี 40) 

ประธานได้เรียนเชิญผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวสุวรรณ อุดมเฉลิมเดช ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น นางสาวนุสรา 
บัญญัติปิยพจน์ ท าหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานการนับคะแนน จากนัน้ประธานได้มอบหมายให้ นางรักดี ภักดีชุมพล                     
เป็นเลขานุการท่ีประชุมและเป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม โดยได้กล่าวว่า 
บริษัทค านึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งค าถามล่วงหน้า 
โดยได้ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี  
1 ตลุาคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ทัง้นี ้หลงัจากครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
เสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือกรรมการเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้ส าหรับการประชุมครัง้นี ้ดงันัน้ การก าหนด
วาระการประชมุ และการเสนอช่ือกรรมการ จงึมาจากมติท่ีประชมุคณะกรรมการตามท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ  

ทัง้นี ้เพ่ือความถูกต้องในการออกเสียงลงคะแนน เลขานุการท่ีประชุมจึงได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้         
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะได้รับทราบ โดยผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับชุดบตัร
ลงคะแนนเสียง ซึง่จะถือว่าการลงทะเบียนได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยในชุดบตัรลงคะแนนจะประกอบไปด้วยบัตร
ยืนยันการลงทะเบียน บัตรออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ ซึ่งผู้ ถือหุ้ นจะต้องลงนามและฉีกบัตรให้แก่
เจ้าหน้าท่ี ณ จุดลงทะเบียน และส่วนสดุท้ายจะเป็นบตัรแสดงความจ านงเข้าเย่ียมชมโรงงาน ซึง่จะจดัให้มีขึน้ใน
วนัท่ี 7 มิถนุายน 2562 จ านวนไมเ่กิน 50 ท่าน  
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ส าหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในชุดบัตรออกเสียงลงคะแนนจะประกอบด้วย ช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ         
งดออกเสียง เพ่ือความถูกต้องในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะโปรดออกเสียงลงคะแนน 
เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านัน้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางสว่น    

ทัง้นี ้หากท่านลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือลงคะแนนเกินกวา่คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ หรือบตัรลงคะแนนมีการขีดฆ่า
โดยไมม่ีการลงลายมือช่ือก ากบัจะถือวา่บตัรลงคะแนนดงักลา่วเป็นบตัรเสีย  

ส าหรับการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีถามในทกุๆ วาระ วา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง
หรือไม ่ถ้าไมม่ีผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทจดัเตรียมไว้ให้และสง่มอบให้เจ้าหน้าท่ีของ
บริษัท ทัง้นี ้เฉพาะวาระท่ี 5 เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการ เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทุกท่าน 
ไมว่า่ท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง  

ส าหรับการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ๆ  

ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทจะบนัทกึ
คะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นท่านนัน้   

อนึ่ง ในการพิจารณาแต่ละวาระ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดมีข้อซกัถามในวาระใด ขอให้ท่านซกัถาม
ในช่วงถาม-ตอบของวาระนัน้ๆ หรือให้ไปถามในช่วงท้ายของการประชมุ และกรุณาแจ้งช่ือ-นามสกลุ เพ่ือให้บริษัท 
สามารถระบช่ืุอของท่านได้ถกูต้องเม่ือจดัท ารายงานการประชมุ   

ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัทดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ เว้น
แตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

2. เว้นแต่ข้อบังคบันีจ้ะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราว ให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมี
คะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยถือวา่หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่  

3. การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และท่ีประชมุมีมติ
ให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ี
ประชมุก าหนด  
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เว้นแตข้่อบงัคบัก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง  
ชีข้าด 

2. กรณีจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

3. กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคบั ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท ดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยถือวา่หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่  

2. ผู้ ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กินจ านวนกรรมการ
ท่ีพงึจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้  

3. ในกรณีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบคุคลมากกวา่ 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บคุคล
แต่ละคนนัน้ ได้เท่ากับจ านวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ ทัง้นี ้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย
เพียงใดมิได้  

4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบุคคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด เพ่ือให้ได้
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

หลงัจากนัน้ประธานจงึด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 39 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2561 
ประธานได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีครัง้ท่ี 39 เมื่อวันท่ี                   
26 เมษายน 2561 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดท าขึน้และน าส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ทัง้นี ้บริษัทได้เผยแพร่รายงานการ
ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวได้ถูกจดัส่ง
ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว   
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ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม หรือขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรายงานการประชมุ ปรากฏว่ามี 
ผู้ ถือหุ้นสอบถามดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ ถือหุ้น ขอให้อธิบายข้อความท่ีปรากฏในหน้า 39 ย่อหน้าสุดท้ายของรายงานการ
ประชุมท่ีระบวุ่า “การหยุดสายการผลิตเพ่ือซอ่มแซมเตาเป็นเร่ืองท่ีจะต้องท าในทุก 5-6 ปี ถ้าหากบริษัทไมม่ีก าลงั
การผลิตสว่นเกิน การหยุดสายการผลิตก็จะท าให้บริษัทมีรายจ่ายท่ีไม่มีรายได้มารองรับ แต่เมื่อบริษัทมีก าลงัการ
ผลิตสว่นเกิน บริษัทก็จะมีคา่ใช้จ่ายท่ีมีรายได้มารองรับ”  

นายกีรต ิอัสสกุล ตอบผู้ ถือหุ้นวา่ ประเดน็ค าถามของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการหยดุสายการผลิตนัน้ เก่ียวข้องกบัเร่ือง
การบริหารจดัการและการบญัชี ซึง่จะให้นายเสถียร ศรีใสค า เป็นผู้ตอบค าถามในสว่นของการบญัชี 

ในด้านการบริหารจดัการ นายกีรติ อสัสกุล ชีแ้จงว่า โดยปกติแล้วโรงงานประเภทท่ีบริษัทด าเนินกิจการจะมีก าลงั
การผลิตท่ีเหลืออยู่ ทัง้นี ้ในช่วงตัง้แต่ปี 2550 ถึง 2555 บริษัทเดินเคร่ืองเต็มก าลงัการผลิตมาโดยตลอดเพ่ือให้
เพียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า อย่างไรก็ดี ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา สถานการณ์การขายในตลาดได้เปลี่ยนแปลง
ไป ก าลงัการผลิตสินค้าทัว่โลกยงัคงเหลืออยู่ในตลาดจ านวนมาก ด้วยเหตนีุ ้บริษัทจงึไมส่ามารถเดินเคร่ืองผลิตได้
เต็มท่ี และจ าเป็นต้องวางแผนหยุดการผลิตเป็นช่วงๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการหยุดสายการผลิตจะน าไป
บนัทกึบญัชีเป็นคา่ใช้จ่ายระงบัการผลิตชัว่คราว  

โดยทั่วไปบริษัทผู้ผลิตจะน าก าลงัการผลิตส่วนเกินมาใช้ผลิตสินค้าให้กับลูกค้าเพ่ือน าเงินสดเข้ามาเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในบริษัท แต่หากการซือ้ขายสินค้าในครัง้นัน้มีการต่อรองราคาท่ีต ่าเกินไป  บริษัทก็จะตัดสินใจไม่
จ าหน่าย และเลือกท่ีจะหยุดเคร่ืองจักรแทน ทัง้นี ้หากบริษัทไม่วางแผนล่วงหน้า การหยุดสายการผลิตแบบ
ฉบัพลนัจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทได้  

นอกจากนี ้เน่ืองจากบริษัทมีเคร่ืองจกัรมากกว่าสิบเคร่ือง บริษัทก็จะหยุดเคร่ืองจักรสลบักนั และในระหว่างการ
หยุดเคร่ืองจักรนัน้ บริษัทก็จะท าการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรนัน้ๆ  ไปด้วย ดงันัน้ แม้จะมีค่าใช้จ่ายจากการหยุด
สายการผลิตซึ่งถือเป็นต้นทุนคงท่ี ท่ีไม่มียอดขายหรือก าไรมาทดแทนได้ บริษัทก็จะถือว่าเป็นการหยุด
สายการผลิตท่ีมปีระสิทธิภาพ เน่ืองจากบริษัทมีโอกาสซอ่มแซม บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร  

ดังนัน้ โรงงานผลิตจะท างานตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ซึ่งหากมีการวางแผนซ่อมบ ารุงเตาหลอม บริษัทก็จะ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรไปด้วย พร้อมทัง้น าเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาปรับปรุงพฒันา    

นายเสถียร ศรีใสค า  ทวนค าถามและตอบผู้ ถือหุ้ นเพ่ิมเติมในด้านการบัญชีว่า บริษัทจ าเป็นต้องหยุด
สายการผลิตเพ่ือบ ารุงรักษาตามแผนงาน แม้วา่ในตลาดจะยงัมีความต้องการสินค้าก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทมีก าลงั
การผลิตสว่นเกิน บริษัทก็สามารถน าสินค้านัน้ไปจ าหน่ายเพ่ือให้เกิดกระแสเงินสดในบริษัทได้ 
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นางสาวจริยา แสงไชยญา ชีแ้จงผู้ ถือหุ้นเพ่ิมเติมว่า ก าลงัการผลิตส่วนเกิน หมายถึง การผลิตสินค้าต่อปีท่ีสงู
กว่ายอดขาย ซึ่งในการผลิตเคร่ืองจักรจะต้องผลิตสินค้าตลอดทุกวนัตามท่ีนายกีรติ อสัสกุล ได้กล่าวไว้ตอนต้น 
ดงันัน้ บริษัทจึงต้องวางแผนบริหารจดัการเพ่ือไม่ให้มีสินค้าเพ่ิมมากเกินไป การหยุดสายการผลิตจงึเป็นการปรับ
สมดุลสินค้าคงคลงั มิเช่นนัน้ จะเกิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านวตัถุดิบ ด้านการจัดเก็บสินค้า ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่มี
รายได้มารองรับ  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
ครัง้ท่ี 39 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

มตทิี่ประชุม  

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้ท่ี 39 เป็นรายงานการประชมุท่ี
ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ทัง้นี ้ระหว่างการประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจ านวน 7 ราย คิดเป็นจ านวน 325,700 หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วม
ประชุมทัง้หมด 66 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้หมดในวาระนี ้14,582,263 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.3627 ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

-   เห็นด้วย 14,582,263 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
-  ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2561 
ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จดัการ แถลงในนามของคณะกรรมการให้ท่ีประชมุ
ทราบถึงผลการด าเนินงานโดยรวมส าหรับปี 2561 ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ซึง่บริษัทได้
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปคิวอาร์โคด (QR Code) พร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว  

นางสาวจริยา แสงไชยญา แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ บริษัทก าหนดวิสัยทัศน์ 
(Vision) ไว้วา่ “โอเชียนกลาสจะเป็นหนึง่ในผู้น าตลาดโลก ด้วยนวตักรรม ความเป็นเลิศขององค์กร และการบริหาร
จดัการ พร้อมทัง้มุ่งมัน่สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลก าไรอย่างต่อเน่ือง” และมี
พันธกิจ (Mission) คือ “สร้างสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตด้วยเคร่ืองแก้วคุณภาพดี” ซึ่งบริษัทได้ก าหนดเป้าหมาย
และกลยทุธ์ขององค์กรเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น  

ผลการด าเนินงานในปี 2561 สรุปได้ดงันี ้ 
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ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมจ านวน 2,031 ล้านบาท ลดลง 136 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.26 
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจ านวน 6.7 ล้านบาท จากการป้องกัน
ความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา และมีรายได้อื่นจ านวน 3.8 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นรายได้ท่ีมาจากการ
ขายเศษวสัด ุและการรับรู้รายได้คา่แมพิ่มพ์ในระหวา่งปี  

บริษัทมีสดัสว่นการขายผ่านกลุม่ลกูค้า ได้แก่ 

1. กลุม่ลกูค้าธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม (Food Service) เท่ากบัร้อยละ 65.0 

2. กลุม่ลกูค้าธุรกิจค้าปลีก (Retail) เท่ากบัร้อยละ 23.0 

3. กลุม่ลกูค้าธุรกิจบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ (B2B) เท่ากบัร้อยละ 9.0 

4. กลุม่ลกูค้าออนไลน์ เท่ากบัร้อยละ 3.0 ซึง่ในสว่นการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์นัน้ บริษัทเร่ิมด าเนินการ
มาตัง้แตปี่ 2560  

รายได้จากการขาย 

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายจ านวน 2,021 ล้านบาท ลดลง 127 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.9 เมื่อ
เทียบกับปีก่อน มีสดัส่วนรายได้จากการขายในประเทศจ านวน 526 ล้านบาท และจากการขายในต่างประเทศ
จ านวน 1,495 ล้านบาท มีก าไรขัน้ต้นรวมร้อยละ 31.4 ของยอดขาย 

ในปีท่ีผ่านมา การแข่งขนัในตลาดยงัคงเป็นความท้าทายของบริษัท โดยคู่แข่งหลกัของบริษัทยงัคงเป็นผู้ผลิตจาก
ประเทศจีน และประเทศตุรกี ซึ่งมีสดัส่วนการส่งออกสินค้ามากกว่าประเทศไทย โดยประเทศจีน มีสดัส่วนการ
ส่งออกมากกว่าประเทศไทยประมาณ 13-14 เท่า และประเทศตุรกี มีสัดส่วนการส่งออกมากกว่าประเทศไทย
ประมาณ 4 เท่า นอกจากนี ้ความผนัผวนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราสง่ผลให้ค่าเงินของประเทศคูแ่ข่งออ่นค่าลง
เมื่อเทียบกบัเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ  เช่น ประเทศตรุกี มีอตัราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าลงท่ีร้อยละ 33.0 ในขณะท่ีเงิน
สกุลบาทมีอตัราแลกเปลี่ยนแข็งค่าท่ีร้อยละ 4.8  และประเทศจีนมีอตัราแลกเปลี่ยนแข็งค่าท่ีร้อยละ 2.0 ดงันัน้ 
ประเทศท่ีมีอตัราคา่เงินออ่นคา่จงึมีโอกาสในการขายสินค้าได้มากกวา่ เช่น สินค้าจากประเทศตรุกี เป็นต้น  

นอกจากนี ้ความผนัผวนจากอตัราแลกเปลี่ยนยงัได้ส่งผลกระทบต่อลกูค้าของบริษัทในประเทศต่างๆ เช่น ลกูค้า
ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีการอ่อนค่าของค่าเงินท่ีร้อยละ 2.0  และประเทศอินเดีย ซึ่งมีการอ่อนค่าของค่าเงินท่ี          
ร้อยละ 5.0 เม่ือเทียบกบัเงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐ     

ค่าใช้จ่าย 

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแข่งขนัท่ีค่อนข้างสงูในปีท่ีผ่านมา บริษัทจึงพยายามควบคมุค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ดีย่ิงขึน้ 
โดยในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายโดยรวมจ านวน 1,990 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 90 ล้านบาท หรือคิด
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เป็นร้อยละ 0.9 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีค่าใช้ในการบริหารท่ีสูงขึน้อันเกิดจากค่าใช้จ่ายจากการตัดจ าหน่าย
สินทรัพย์ท่ีเสื่อมสภาพ และคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน  

ทัง้นี ้ด้วยการควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามท่ีกล่าวข้างต้น จึงเป็นผลให้บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 24      
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.9  

ด้านการตลาดและการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ 

ในปีท่ีผ่านมา ตราสินค้าโอเชียน (Ocean) ได้เปิดตวัแก้วบาร์รุ่นคอนเน็กซ์ชัน่ (Connexion) ซึง่ได้รับรางวลัชนะเลิศ
สดุยอดดีไซน์เคร่ืองแก้วส าหรับธุรกิจบริการจากเวทีระดบัโลก (Tableware International Awards of Excellence 
2019) ในงานแอมเบียนเต้ (Ambiente) ณ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี นอกจากนี ้บริษัทยงัได้พฒันาแก้ว
น า้ท่ีสามารถเปลี่ยนสีได้ตามอณุหภูมิเมื่อมีการเติมน า้เย็นหรือน า้ร้อน และจ าหน่ายสินค้าดงักล่าวผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ซึง่มีอตัราการเติบโตของยอดขายท่ีร้อยละ 31.0 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  

ส าหรับตราสินค้าลคูาริส (Lucaris) บริษัทได้เปิดตวัสินค้าแก้วบาร์คริสตลัคอลเลคชั่นใหม่รุ่นริมส์ (RIMS) ซึ่งได้
ออกแบบและพฒันาร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญด้านค็อกเทลและเคร่ืองดื่มระดบัโลก โดยได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็น
อย่างด ี

บริษัทได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในเร่ืองไวน์ (Wine Master Class) โดยร่วมกับผู้ เช่ียวชาญด้านไวน์ อาทิเช่น Miss 
Sarah Heller ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านไวน์ท่ีอายุน้อยท่ีสดุ Miss Sonal Holland ผู้ เช่ียวชาญด้านไวน์จากประเทศ
อินเดีย Mr. Magandeep Singh ซอมเมอลิเยร์ (Sommelier) ประเทศอินเดีย และ Mr. Nelson Chow ประธาน
สมาคมซอมเมอลิเยร์ (Sommelier) ประเทศฮ่องกง  

นอกจากนี ้ตราสินค้า Ocean และ Lucaris บริษัทได้รับการตอบรับให้เป็นหนึ่งในผู้ จ าหน่ายสินค้าล าดับต้น           
(Preferred Supplier) ให้แก่กลุม่โรงแรมชัน้น าระดบัโลก  

การด าเนินงานด้านการผลิต  

ในปีท่ีผ่านมา ฝ่ายผลิตได้ติดตัง้เคร่ืองจกัรใหม่ทดแทนเคร่ืองจกัรที่เสื่อมสภาพจ านวน 1 เคร่ือง ซึง่เร่ิมด าเนินการ
ตัง้แต่เดือนตุลาคม 2561 และมีการปรับปรุงคลังเก็บสินค้าให้ทันสมัย เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ โดย
สามารถจัดเก็บสินค้าได้สูงขึน้ถึง 10 ชัน้ นอกจากนี ้บริษัทยังด าเนินโครงการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น การลดใช้พลงังาน LPG และการปรับปรุงระบบควบคมุการเผาไหม้เตาหลอม 
เป็นต้น 
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การก ากับดูแลกจิการและความรับผิดชอบต่อสังคม  

ในการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสงัคม บริษัทได้ก าหนดเป็นนโยบาย เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น ในปีท่ีผ่านมา บริษัท
ได้รับการประเมินในโครงการ การก ากับดูแลกิจการท่ีดีในระดบั “ดีเย่ียม” (Very Good) และได้รับการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ด้วยคะแนน 97 คะแนน และบริษัทยังคงส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านทจุริตของบริษัทอย่างเคร่งครัด 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปีท่ีผ่านมาบริษัทได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร อาทิเช่น 

- การขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพ่ือพฒันาอย่างต่อเน่ือง   

- การร่วมกิจกรรมปลกูป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางป ูกบันิคมอตุสาหกรรม บางปู 

- การร่วมรณรงค์ลดขยะโดยสนับสนุนให้นักศกึษาและบุคลากรในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในการใช้ภาชนะ
แก้วท่ีใช้ซ า้ได้ โดยบริษัทให้การสนบัสนนุแก้วสว่นตวัจ านวน 10,000 ใบ  

- การรณรงค์ให้พนักงานรักษ์สิ่งแวดล้อมในโครงการ Ocean Let's Go Green โดยการสนับสนุนภาชนะแก้ว
ส่วนตวัให้กับพนักงาน พร้อมทัง้รณรงค์ “งดใช้ถุงพลาสติก” โดยบริษัทได้จัดเตรียมถุงผ้าให้พนักงานใช้งาน
แทนถงุพลาสติก   

- การจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องอาหาร และอบรม ให้ความรู้เร่ืองการปลูกพืชผกั
สวนครัวเพ่ืออาหารกลางวนั ณ โรงเรียนวดับางกะเจ้ากลาง จงัหวดัสมทุรปราการ เมื่อวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม          
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. นายวีระศักดิ์ สาครอรุณ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ 
1.1  ตามท่ีบริษัทมีค่าใช้จ่ายท่ีมาจากก าลงัการผลิตส่วนเกินซึง่ในปี 2560 มีจ านวน 159 ล้านบาท 

และในปี 2561 มีจ านวน 76 ล้านบาทนัน้ บริษัทมีวิธีแยกการบันทึกค่าใช้จ่ายอย่างไร ระหว่าง
การหยุดสายการผลิตแบบปกติเพ่ือการซ่อมบ ารุง และการหยุดสายการผลิตเน่ืองจากมีก าลงั
การผลิตสว่นเกิน บริษัทบนัทกึเป็นต้นทนุของสินค้าหรือไม ่หรือบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายปกติ  
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นายเสถียร ศรีใสค า ตอบผู้ ถือหุ้นว่า ในเร่ืองของค่าใช้จ่ายในการหยุดการผลิต หรือค่าใช้จ่าย
จากก าลงัการผลิตส่วนเกินนัน้ บริษัทจะค านวณจากแผนการหยดุเคร่ืองจกัร โดยเคร่ืองจกัรของ
บริษัทมีความหลากหลายเพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้า โดยสินค้าแตล่ะประเภทจะมีความ
ต้องการในตลาดท่ีแตกต่างกนั สินค้าตวัใดท่ีมีความต้องการในตลาดลดลง บริษัทก็จะหยุดการ
ผลิต ซึ่งเมื่อหยุดผลิตตามแผนงานแล้ว บริษัทก็จะน าค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ เช่น ค่าไฟฟ้า 
ค่าแรงงาน และค่าเสื่อมต่างๆ มาบันทึกบัญชีเป็นรายการค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิต
ชัว่คราว  

1.2 เน่ืองจากบริษัทมีก าลงัการผลิตส่วนเกินจึงท าให้ต้องผลิตสินค้าเพ่ิมขึน้ เป็นผลให้บริษัทมีสินค้า
คงคลัง และมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสินค้าล้าสมัยเพ่ิมขึน้จากปีก่อน ดังนัน้ บริษัทจะด าเนินการ
อย่างไรเพ่ือผลกัดนัให้มีการจ าหน่ายสินค้าล้าสมยัออกไป และน ากระแสเงินสดกลบัเข้ามาใน
บริษัท 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบผู้ ถือหุ้นว่า กรณีท่ีสินค้าคงคลงัในปี 2561 มีจ านวนสงูขึน้นัน้
เกิดจากความต้องการสินค้าในตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ลกูค้ามีความต้องการสินค้าท่ี
หลากหลายมากขึน้ ซึง่บางครัง้หากสินค้าบางรายการขาดไป ลกูค้าบางประเทศก็จะไม่ยอมปิด
ตู้สินค้าเพ่ือส่งออก ดงันัน้ บริษัทจึงต้องวิเคราะห์ว่าสินค้าตัวใดมีความต้องการในตลาดบ้าง 
และจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขายสินค้าท่ีหลากหลายได้อย่างไร ทัง้นี  ้บริษัทได้ลงทุนซือ้
เคร่ืองจกัรใหม่เพ่ือผลิตสินค้าให้มีความหลากหลายตามความต้องการของตลาด โดยสินค้าคง
คลงัในปี 2561 ท่ีมีจ านวนมากขึน้เน่ืองจากบริษัทต้องการเติมเตม็ความต้องการสินค้าของลกูค้า
ในหลายประเทศ แต่ในปีนีบ้ริษัทได้วางแผนควบคมุการผลิตให้ดีย่ิงขึน้ ส าหรับรายการค่าเผ่ือ
การลดลงของมลูคา่สินค้าล้าสมยัท่ีเพ่ิมขึน้ นายเสถียร ศรีใสค า จะเป็นผู้ตอบค าถาม 

นายเสถียร ศรีใสค า กล่าวเสริมคณุจริยา แสงไชยญา ว่าสาเหตท่ีุสินค้าคงคลงัในช่วงปลายปี 
2561 มีจ านวนเพ่ิมสูงขึน้เน่ืองจากช่วงระหว่างปี 2561-2562 บริษัทมีการซ่อมบ ารุงเตาหลอม 
(Cold Repair) ซึ่งท าให้บริษัทไม่สามารถผลิตสินค้าในช่วงนัน้ได้ ดังนัน้ ก่อนซ่อมบ ารุงเตา
หลอม บริษัทจงึต้องผลิตสินค้าส ารองไว้เพ่ือการขาย  

ส าหรับกรณีรายการค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าล้าสมัยท่ีเพ่ิมขึน้นัน้ เน่ืองจากสินค้า
ดงักล่าวได้ถูกเก็บสะสมมานาน ดงันัน้เพ่ือให้การบริหารสินค้าคงคลังสะท้อนมูลค่าท่ีแท้จริง 
บริษัทจงึท าการประเมินคณุภาพของสินค้า และพิจารณาวา่จะสามารถน าไปขายได้หรือไม ่โดย
มีการจัดกลุ่มสินค้า เช่น กลุ่มสินค้าท่ียังขายได้ (Active Product) กลุ่มสินค้าจ้างผลิต (OEM) 
เป็นต้น ทัง้นี ้คาดวา่รายการตัง้ส ารองตามท่ีกลา่วข้างต้นจะลดน้อยลงในปี 2562  
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1.3  บริษัทมีการจดัการกบัสินค้าคงคลงัท่ีไมม่ีมลูค่าอย่างไร ขาย หรือท าลายทิง้เพ่ือไมใ่ห้กระทบกบั
ภาพลกัษณ์ตราสินค้าบริษัท 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบผู้ ถือหุ้ นว่า บริษัทมีการแบ่งสินค้าคงคลังออกเป็นกลุ่ม           
สินค้าบางประเภทสามารถขายได้ บางประเภทลดราคาได้ แต่บางประเภทก็ไม่สามารถขายได้
เน่ืองจากเป็นสินค้าจ้างผลิต (OEM) ท่ีมีตราของลกูค้าหรืออยู่ในบรรจภุณัฑ์ของลกูค้าซึง่จะต้อง
ท าลายทิง้ บริษัทจึงต้องประเมินว่าสินค้าใดสามารถน ามาล้างหรือปรับปรุงสภาพของสินค้าให้
สามารถน ากลบัมาขายได้  

2. นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 

2.1 ในปี 2561 บริษัทมีรายการค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราวจ านวน 76 ล้านบาท ซึ่ง
ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2560 ท่ีมีจ านวน 160 ล้านบาท ซึง่จากท่ีนายเสถียร ศรีใสค า ได้อธิบายวา่
ในกรณีท่ีบริษัทซ่อมบ ารุงเตาหลอม (Cold Repair) บริษัทจะผลิตสินค้าเต็มก าลงัเพ่ือส ารองไว้
ขาย ก่อนหยดุสายการผลิต สง่ผลให้คา่ใช้ในสว่นนีล้ดลง ผู้ ถือหุ้นเข้าใจถกูต้องหรือไม ่ 

นายเสถียร ศรีใสค า ตอบผู้ ถือหุ้ นว่า การผลิตเต็มก าลังก่อนการซ่อมบ ารุงเป็นปัจจัยหนึ่ง            
แต่อีกปัจจัยท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ การหยุดซ่อมบ ารุงเตาหลอมซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนีจ้ะถูก
ค านวณรวมเข้าไปในรายการค่าใช้จ่ายจากการระงบัการผลิตชัว่คราว ส าหรับเคร่ืองจกัรอื่นท่ียงั
เดินเคร่ืองได้ บริษัทก็จะน าไปผลิตสินค้าเพ่ือส ารองไว้ขายในช่วงเทศกาลคือ ช่วงเดือนมกราคม-
กมุภาพนัธ์ 

2.2  รายการคา่ใช้จ่ายจากการระงบัการผลิตชัว่คราวในปี 2561 จ านวน 76 ล้านบาท มีการระบไุว้ใน
รายงานประจ าปีว่าประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือซ่อมบ ารุงเตาหลอมเอ (A) จ านวน 26 ล้านบาท 
หากเป็นเช่นนัน้ แสดงวา่ปีนีม้ีการซอ่มบ ารุงแตค่า่ใช้จ่ายลดลง ผู้ ถือหุ้นเข้าใจถกูต้องหรือไม่ 

นายเสถียร ศรีใสค า ตอบผู้ ถือหุ้นว่า ผู้ ถือหุ้นเข้าใจถูกต้อง ทัง้นี ้การซ่อมบ ารุงได้เกิดขึน้ตัง้แต่
ปี 2561 ตอ่เน่ืองมาถงึปี 2562  

2.3 ผู้ ถือหุ้นเข้าใจวา่รายการค่าใช้จ่ายจากการระงบัการผลิตชัว่คราวในอดีตท่ีผ่านมามีจ านวนเฉลี่ย
กวา่ 100 ล้านบาท ซึง่หากในปี 2562 ไมม่ีการซอ่มบ ารุงเตาหลอม คา่ใช้จ่ายในสว่นนีก้็จะลดลง
ใช่หรือไม ่

นายเสถียร ศรีใสค า ตอบผู้ ถือหุ้ นว่า ในปี 2562 จะมีการซ่อมบ ารุงเตาหลอม ซึ่งบริษัทได้
ประกาศแผนการซ่อมบ ารุงดังกล่าวให้ทราบแล้ว อย่างไรก็ดี บริษัทยังไม่สามารถระบุตัวเลข
แน่นอนวา่คา่ใช้จ่ายจะเป็นจ านวนเท่าใด 
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มตทิี่ประชุม  
ไมม่ีการออกเสียงลงมติในวาระนี ้เน่ืองจากเป็นการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธานรายงานให้ท่ีประชมุทราบเก่ียวกับงบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งงบการเงิน ให้แก่         
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้  

(หน่วย : พันบาท) 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิ 

2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์รวม 3,265,917 3,052,530 3,223,846 3,005,393 
หนีส้ินรวม 1,392,805 1,169,688 1,363,151 1,122,714 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,873,112 1,882,842 1,860,695 1,882,679 
รวมรายได้ 2,031,094 2,166,696 1,935,114 2,093,783 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 60,410 107,660 41,859 100,532 
ก าไรสทุธิ 24,457 65,979 11,079 61,149 
ก าไรตอ่หุ้น (หน่วย : บาท) 1.15 3.09 0.52 2.87 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (พนัหุ้น) 21,331 21,331 21,331 21,331 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 60.4 ล้านบาท ก าไรสทุธิจ านวน 24.45 
ล้านบาท คิดเป็นก าไรตอ่หุ้นเท่ากบั 1.15 บาทตอ่หุ้น  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ น
สอบถามเพ่ิมเติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
และรายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามท่ีเสนอ 

มตทิี่ประชุม  

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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ทัง้นี ้ระหว่างการประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจ านวน 7 ราย คิดเป็นจ านวน 12,234 หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วม
ประชุมทัง้หมด 73 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้หมดในวาระนี ้14,594,497 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.4201 ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

-   เห็นด้วย 14,594,497 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
-  ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธแิละการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทมีผลประกอบการก าไรสุทธิส าหรับปี 2561 จ านวน 24 ล้านบาท หรือเท่ากับ 
1.15 บาทตอ่หุ้น ทัง้นี ้บริษัทมีก าไรสะสมจดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายรวมจ านวน 50 ล้านบาท ซึง่ไมน้่อยกว่า
ร้อยละสิบของทนุจดทะเบียน ตามนยัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46 ดงันัน้ บริษัทจงึไมต้่องพิจารณาจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปีเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้ตามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45 ซึง่ก าหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน
ก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้ นละ
เท่าๆ กนั 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนัน้ บริษัทจะค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในระยะยาวดงันัน้ 
คณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.57 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิต่อหุ้น รวมเป็น
เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 12,158,507.55 บาท โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลใน
อตัราท่ีเสนอนัน้เหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยบริษัทยงัคงมีเงินทนุท่ีมัน่คงสามารถรองรับการเติบโต
และขยายธุรกิจได้อย่างตอ่เน่ือง  

โดยคณะกรรมการก าหนดให้วนัท่ี 7 มีนาคม 2562 เป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัดงักลา่วข้างต้น ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดซกัถาม 

ประธานขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.57 บาท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  
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มตทิี่ประชุม  

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิจดัสรรเงินก าไรสทุธิและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2561  ในอตัราหุ้นละ 0.57 บาท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นด้วย 14,594,497 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
-  ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
แถลงต่อท่ีประชุมในนามของคณะกรรมการว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ได้ก าหนดไว้ว่า ในการประชุม
สามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และ
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้อีก ส าหรับในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2562 (ครัง้ท่ี 40) กรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน คือ  

1) นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการอิสระ  

3) นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ ถือหุ้น 
บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรร
หากรรมการของบริษัทเป็นการลว่งหน้า ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ทัง้นี ้เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้ปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท
อย่างเหมาะสม เต็มความสามารถ ตลอดจนให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทตลอด
ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ดังนัน้ 
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอช่ือทัง้ 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ในการ
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ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 40 นี ้โดยข้อมลูประวตัิกรรมการและผลงานได้ถูกจดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

เพ่ือความโปร่งใส กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วได้ออกจากท่ีประชมุชัว่คราวเฉพาะวาระนี ้ เพ่ือเปิด
โอกาสให้ท่ีประชมุพิจารณาหรือซกัถามกรรมการที่เหลือ 

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามเก่ียวกับการเลือกตัง้กรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทน
กรรมการท่ีครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2562 ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม 

นายชชัวิน เจริญรัชต์ภาคย์ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ  

มตทิี่ประชุม  

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิเลือกตัง้บคุคลทัง้ 3 ท่านด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยการลงคะแนน
เลือกตัง้เป็นรายบคุคล ดงันี ้ 

1) นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์  ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

-   เห็นด้วย 14,590,497 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9726 
-  ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
-  งดออกเสียง  4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0274 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 

2)  นายแมทธิว กจิโอธาน กรรมการอิสระ  

โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

-   เห็นด้วย 14,594,397 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9993 
-  ไมเ่ห็นด้วย  100 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0007 
-  งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
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3) นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นด้วย 14,590,397 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9719 
-  ไมเ่ห็นด้วย  100 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0007 
-  งดออกเสียง  4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0274 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 

จากนัน้ ประธานจงึเชิญกรรมการท่ีได้รับเลือกตัง้ดงักล่าวกลบัเข้ามาในห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทัง้
สามท่านท่ีได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ พร้อมทัง้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น 

วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนประจ าปี 2562 

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
แถลงในนามของคณะกรรมการบริษัทว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ก าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนในการปฏิบตัิหน้าท่ี ซึง่ค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง โบนัส” โดยหลกัเกณฑ์และ
ขัน้ตอนการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ จะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทัง้เทียบเคียงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนั
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการทบทวนทกุปี  

1) คา่ตอบแทนประจ า คณะกรรมการขอเสนอคา่ตอบแทนรายเดือนส าหรับปี 2562 ในอตัราเดิมเช่นเดียวกบั
ปี 2561 ดงันี ้

 

ปี 2562 
บาท/คน/เดือน 

(เสนออัตราเดมิ) 

ปี 2561 
บาท/คน/เดือน 
(อัตราปัจจุบัน) 

คณะกรรมการบริษัท   
 

    
  ประธานกรรมการ 81,000 81,000 
  กรรมการ 45,000  45,000  
คณะกรรมการตรวจสอบ   

 
    

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 25,200 25,200 
  กรรมการตรวจสอบ 18,000  18,000  
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ปี 2562 
บาท/คน/เดือน 

(เสนออัตราเดมิ) 

ปี 2561 
บาท/คน/เดือน 
(อัตราปัจจุบัน) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   
 

    
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 15,700  15,700  
  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 11,200 11,200 

2)  ค่าตอบแทนท่ีเป็นโบนสั คณะกรรมการขอเสนอให้คงอตัราเดิมเป็นจ านวนเงินเท่ากับอตัราร้อยละ 1.3 
ของเงินปันผลรวมซึง่จ่ายจากผลก าไรจากการด าเนินงานของปีรอบบญัชีท่ีเพ่ิงสิน้สดุลง ปัดเศษขึน้/ลงให้
เต็มจ านวน 10,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนอตัราเดิมท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
(ครัง้ท่ี 39) ซึง่เท่ากบัจ านวน 160,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาจัดสรรให้กรรมการ
แตล่ะท่าน  

3) สิทธิประโยชน์อื่น  - ไมม่ ี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีมีผู้ ถือหุ้นท่านใด
ซกัถาม  

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังรายละเอียดตามท่ีนายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ 
แถลง 

เลขานุการท่ีประชมุ แถลงต่อท่ีประชมุว่า ตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 39 (1) ก าหนดว่าผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้
กรรมการ ดังนัน้ นายกีรติ อัสสกุล และนายนภัทร อัสสกุล ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผู้ ถือหุ้ น               
มีคะแนนเสียงรวมจ านวน 2,089,309 เสียง จึงเข้าเง่ือนไขตามข้อบงัคบัดงักล่าวซึง่ไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจ านวน
เสียงดงักลา่วได้ถกูบนัทกึในระบบเรียบร้อยแล้ว   

มตทิี่ประชุม  

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ส าหรับปี 2562 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง 
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นกรรมการไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้ 

 -    เห็นด้วย 12,505,188 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
-  ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
-  งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
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วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

ประธานได้มอบหมายให้ นายธัชพล โปษยานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อท่ีประชมุในนามของ
คณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชี
ธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด มีความน่าเช่ือถือและประสบการณ์เพียงพอ และไมม่ี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รายนามผู้สอบบญัชีรับอนญุาตมีดงัตอ่ไปนี ้ 

1) นางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9169 หรือ 

2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4752 หรือ 

3) นายพจน์ อศัวสนัติชยั  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4891  

โดยให้ผู้ ใดผู้หนึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2562 และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทในรอบปีบัญชี 2562 เป็นจ านวนเงิน
รวม 1,150,000 บาท ซึง่เป็นอตัราท่ีเพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 4.5 ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เรียกเก็บเท่าท่ีจ าเป็น เช่น คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น 

อนึ่ง บริษัทย่อยท่ีจดัตัง้ในประเทศไทยจะใช้ส านกังานสอบบญัชีเดียวกับบริษัท  ส าหรับบริษัทย่อยท่ีจัดตัง้ขึน้ใน
ตา่งประเทศจะพิจารณาใช้ส านกังานสอบบญัชีในท้องถ่ิน 

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 ดงักลา่ว 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี  ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือ
หุ้นท่านใดซกัถาม 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 และอนุมตัิการก าหนดค่าสอบ
บญัชีประจ าปี 2562 ดงัรายละเอียดตามท่ีแถลง  

  



 

หน้า 19 ของ 20  บมจ. โอเชียนกลาส รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 (ครัง้ที่ 40) 

 

มตทิี่ประชุม  

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 และอนุมตัิก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2562 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นด้วย 14,594,497 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
-  ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ 

ประธานได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือให้วตัถปุระสงค์ของบริษัทสอดคล้องกบัการด าเนินกิจการในปัจจบุนั และ
กิจการท่ีมีแผนจะด าเนินการในอนาคต จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ         
ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ เพ่ิมอีก 3 ข้อ ดงันี ้

ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 32 ข้อ 

ข้อ 30 ประกอบกิจการประมูลเพ่ือขายสินค้าและรับจ้างท าของ ตามวัตถุประสงค์ทัง้หมด
ให้แก่บคุคล คณะบคุคล นิติบคุคล สว่นราชการและองค์การของรัฐ 

ข้อ 31 ประกอบกิจการการจ าหน่าย ขายปลีก ขายส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตาม
วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าและผู้ บริโภค จ าหน่ายผ่าน
แค็ตตาล็อก จ าหน่ายผ่านร้านค้าของบริษัท จ าหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ห รือ
ลกัษณะธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ จ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่าย และเว็บไซต์ของตวัแทน
จ าหน่ายหรือคูค้่าทางธุรกิจเมื่อได้รับอนญุาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

ข้อ 32 ประกอบกิจการให้บริการเก่ียวกับการจัดการ การให้ค าแนะน า รับเป็นท่ีปรึกษา การ
จัดการสมัมนา การจัดการฝึกอบรม การวิจัย ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบักิจการของบริษัท 
ทัง้ภายในและภายนอกราชอาณาจกัร 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้น
สอบถามเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดสรุปดงันี ้

นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ ถือหุ้น ขอให้ชีแ้จงลกัษณะกิจการภายใต้วตัถปุระสงค์ ข้อ 32  



 

หน้า 20 ของ 20  บมจ. โอเชียนกลาส รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 (ครัง้ที่ 40) 

 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ชีแ้จงผู้ ถือหุ้นวา่ ในอนาคต บริษัทอาจมีแผนท่ีจะให้บริการจดัการอบรมในด้านต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบักิจการหลกัของบริษัท ให้แก่ลกูค้าหรือคูค้่าท่ีสนใจ และก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมเติมแก่บริษัท 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท และ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ ตามท่ีประธานเสนอ 

มตทิี่ประชุม  

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 3. วตัถุประสงค์ ตามท่ีประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

-   เห็นด้วย 14,594,497 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
-  ไมเ่ห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
-  บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

ไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอื่นใดต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา แต่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินกิจการของ
บริษัท โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้ 

นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัแผนการซอ่มบ ารุงเตาหลอมของบริษัทในปีนี ้ 

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบว่า ในปีนี ้บริษัทมีแผนซ่อมบ ารุงเตาหลอมบี (B) เพ่ิมเติมจากการซ่อมบ ารุง       
เตาหลอมเอ (A) ซึง่ด าเนินการตอ่เน่ืองจากปีท่ีแล้ว  

ประธานกลา่วขอบคณุถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุและให้ข้อคิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงตอ่บริษัท 

พิธีกรได้ขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นในการกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการประชมุในครัง้นี ้เพ่ือ
บริษัทจะได้น าไปปรับปรุงการจดัประชมุครัง้ตอ่ไป  

ประธานกลา่วปิดประชมุ เลิกประชมุเมื่อเวลา 15.20 นาฬิกา 

ลงช่ือ 
 

ประธานท่ีประชมุ 

 นายจกัรี ฉนัท์เรืองวณิชย์  

ลงช่ือ นางรักดี ภกัดีชมุพล เลขานกุารที่ประชมุ 
  และผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

 


